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BUTLLETÍ D AVISOS

Núm. 11 Juny 2017

Arròs
El barrinador de l’arròs (Chilo suppressalis Walker)

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desen-
volupament Rural realitza una campanya de control del barrinador 
de l’arròs en tota la zona arrossera de la Comunitat Valenciana per 
mitjà de la tècnica de confusió sexual.

El mètode consisteix en la col·locació d’emissors de feromona, 
i cobrir la superfície arrossera de manera regular a fi de saturar 
l’ambient. El mascle no pot localitzar la femella, per tant no hi ha 
còpula, i el cicle s’interromp. El funcionament d’aquesta tècnica es 
controla setmanalment per mitjà d’una xarxa de trampes de control 
i, al final del cultiu, per mitjà de prospeccions de danys.

Les condicions climàtiques (vent, tempestats), el moviment de 
l’aigua i el pas de maquinària poden derrocar algun emissor. Cada 
emissor protegeix una determinada superfície per això és molt im-
portant la col·laboració de tots i evitar derrocar-los i, si en trobem 
algun en el sòl, tornar-lo a recol·locar 

Productes: La plaga es troba perfectament controlada, per tant no 
són necessaris els tractaments químics.

El caragol poma acanalat (Pomacea insularum)

En les parcel·les es pot observar si hi ha presència de caragols, 
fonamentalment en els marges i especialment en les estructures 
presents: en ser l’arròs un cultiu inundat amb una làmina d’aigua 
permanent i en circulació, hi ha algunes estructures com ara pas-
sos d’aigua d’una parcel·la a una altra, entrades d’aigua dels ca-
nals a la parcel·la i eixides d’aigua de la parcel·la al canal. L’hàbit 
del caragol de remuntar el corrent activament fa que es concen-
tren en aquests punts i, per tant, siga més fàcil detectar la seua 
presència. Les postes les fan fora de l’aigua i tenen un color rosa 
molt cridaner, per la qual cosa són més fàcils de detectar.

En el cas que durant les labors de cultiu habituals s’observe qual-
sevol indici de presència de caragols poma acanalats, s’haurà 
de comunicar al Servei de Sanitat Vegetal: tel. 961207690 o a 
l’adreça de correu electrònic: spf_silla@gva.es o/i a invasores@
gva.es.

Per a més informació: http://www.agroambient.gva.es/web/agri-
cultura/informaciones-tecnicas

Cítrics
Poll roig de Califòrnia (Aonidiella aurantii Maskell)

Cal observar la presència d’escuts en fruit. Mostrejarem 10 fruits/
arbre en 25 arbres agafats a l’atzar i anotarem la presència/absèn-
cia d’escuts (es considera fruit amb presència quan té més de tres 
escuts).

Si s’ha observat més d’un 2 % de fruits atacats en la collita ante-
rior, tractarem en primera generació.

Si s’observa més d’un 2 % de fruits atacats en la collita actual en 
mostrejos durant el mes de juliol, tractarem en segona generació.

Els tractaments s’hauran de realitzar quan s’arribe al màxim de 
formes sensibles. El moment de tractar es determinarà per mitjà del 
contestador automàtic i els mitjans habituals

Productes: oli de parafina, clorpirifòs, metil-clorpirifòs, piri-
proxifén, rescalure, spirotetramat

Altres diaspídids: serpetes i poll gris (Parlatoria pergan-
dei i Cornuaspis beckii)

El seu cicle sol coincidir prou amb  A. aurantii. Cal vigilar la seua 
presència en les parcel·les. El llindar de tractament és el 2 % de 
fruita afectada en la collita anterior.

Productes: oli de parafina, clorpirifòs, metil-clorpirifòs, piri-
proxifén, spirotetramat (poll gris)

Cotonet del taronger (Planococcus citri)

Es recomana la solta del depredador Cryptolaemus montrouzieri, 
especialment si es va observar presència de cotonet en la collita 
de l’any anterior. Aquest coccinèl·lid exerceix un control molt 

efectiu sobre aquesta plaga.

No obstant això, es recomana el seguiment de les poblacions de 
Planococcus citri. Per a això, s’han d’observar 10 fruits a l’atzar 
en 20 arbres amb periodicitat mensual des de juny fins a setem-
bre, i anotar la presència/absència de la cotxinilla. Cal tractar si 
s’arriba al 20 % de fruits atacats.

Productes: oli de parafina, clorpirifòs, metil-clorpirifòs, spirote-
tramat.

Aranya groga tacada (Tetranychus urticae)

Cal detectar la presència d’individus en les fulles, sols s’ha de trac-
tar quan s’arribe als llindars establits. Els tractaments realitzats de 
manera arbitrària no són eficaços.

Observació de formes mòbils en l’última brotada i anotar la presèn-
cia/absència d’aranya groga tacada. Mostrejar des de juny fins a 
setembre

El llindar de tractament s’aconsegueix quan se superen un 10 % de 
les fulles amb presència d’aquestes.

La Guia de Gestió Integrada de Plagues de Cítrics (Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient) recomana realitzar 
mostrejos setmanals entre juliol i setembre: “el mostreig es realitza 
depositant dos cércols de 56 cm de diàmetre sobre la copa dels ar-
bres i comptant el nombre de cércols ocupats, aquells que contenen 
dues o més fulles simptomàtiques amb taques grogues. Al mateix 
temps, es mostregen quatre fulles simptomàtiques i es determina el 
nombre de fulles ocupades per aranya groga tacada”. “Es recomana 
mostrejar 20 arbres/ha”

El llindar de tractament s’aconsegueix quan se supera el 54 % de 
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Hortícoles

cércols ocupats i el percentatge de fulles simptomàtiques ocupades 
per Tetranychus urticae (aranya groga tacada) supere el 22 %.

Productes: abamectina, oli de parafina, clofentezina, etoxazol, 
fenpiroximat(*), hexitiazox, spirodiclofén, tebufenpirad.

 (*) S’ha d’evitar la deriva del producte

Lluita biològica: s’observa ben sovint la presència d’àcars fitoseids 
(Neoseiulus californicus, Phytoseiulus persimilis) i coccinèl·lids 
com Stethorus punctillum. Encara que no exercisquen un control 
eficaç, els tractaments indiscriminats poden afectar les seues 
poblacions i provocar l’increment de les poblacions d’aranya 
groga tacada.

TOMACA
Tuta absoluta (arna de la tomaca) i altres erugues

S’estan veient ja els primers símptomes de Tuta en la tomaca, per 
tant cal revisar detingudament la plantació i buscar les galeries que 
causa aquesta plaga en les fulles (sobretot en els brots i l’àpex de 
la planta).
Símptomes
Els primers símptomes apareixen en les fulles, principalment de l’àpex 
de la planta o en els brots axil·lars. La detecció d’aquests danys és sufi-
cient per a prendre mesures de control, tant biològiques com químiques.
Control no químic
El control biològic més eficient fins a la data és la solta de Ne-
sidiocoris tenuis, ja que és molt resistent a les altes temperatu-
res dels cicles de tomaca de primavera-estiu, i pot alimentar-se 
d’altres insectes o, fins i tot, de la planta si no té prou presa dis-
ponible.
Si bé la solta en camp es pot realitzar amb bons efectes sobre el 
control de la plaga, els millors i més ràpids controls s’han vist en 
soltes controlades del mírid en planter. Aquest mode de solta és el 
que majoritàriament es fa per al control de Tuta, ja que accelera el 
procés d’establiment del depredador en el cultiu en comparació a les 
soltes directament en camp.
Control químic
Els tractaments contra Tuta han de tindre en compte no afectar la 
població de Nesidiocoris, per la qual cosa s’utilitzaran preferen-
tment tots aquells que siguen compatibles amb el mírid. 
Els tractaments hauran de realitzar-se a última hora del dia, afegir 
regulador de pH i mullant, i intentar cobrir bé la planta. A més, 
s’haurà de realitzar una correcta rotació de matèries actives per a 
evitar resistències.
Tot seguit es presenta una taula amb els plaguicides autoritzats i el 
seu efecte secundari sobre Nesidiocoris.

Matèria activa Dosi per 
hl

TS 
(dies)

Efecte sobre 
Nesidiocoris

Bacillus thuringiensis 100 g 0 Innocu

Clorantraniliprol 15 g 1 Lleugerament tòxic

Indoxacarb 15 g 1
Molt tòxic per a adults

Tòxic per a larves

Spinosad* 25 cc 3 Molt tòxic

Emamectina 100-150 g 3 Lleugerament tòxic

* Efecte secundari contra Frankliniella occidentalis

Per a més informació: http://www.agroambient.gva.es/web/agri-
cultura/informaciones-tecnicas

PIMENTÓ
Trips (Frankliniella occidentalis)

n les plantacions de pimentó més avançades s’estan presentant pro-

blemes per la presència de trips en flors que poden provocar danys 
en el fruit, i també transmetre virosi entre plantes. Es recomana 
observar l’interior de les flors per a buscar l’insecte i així poder 
determinar el millor moment del tractament.
Tractament no químic

Hi ha fauna útil que realitza un control molt bo sobre la plaga, 
com ara l’Orius sp. o l’Amblyseius swirskii.

En el cas de l’Orius, la solta s’ha de fer durant l’obertura de les 
primeres gemmes florals. Els adults comencen a reproduir-se i 
realitzen les postes de la generació següent, que serà la que real-
ment s’alimente de trips en tots els seus estadis.

Amblyseius ha de distribuir-se un poc més en tota la parcel·la, 
perquè la seua dispersió és més lenta pel fet que es tracta d’un 
àcar i no pot desplaçar-se distàncies llargues. En aquest cas, es 
comercialitza en sobres amb nimfes que es pengen de la creuera 
de la planta, i d’aquestes comencen a emergir les esmentades ni-
mfes i a alimentar-se d’ous principalment. Es reprodueixen molt 
ràpid i suporten altes temperatures, per la qual cosa són el depre-
dador ideal per a combatre la plaga.

Sempre que no es realitzen tractaments agressius, és molt proba-
ble que l’Orius puga entrar en la parcel·la des de l’exterior ja que 
pot passar l’hivern en zones silvestres o marges de parcel·les, per 
la qual cosa és la millor opció per al control de la plaga.

Tractament químic

Atés que els tractaments no químics solen ser molt efectius i totes 
les matèries actives actualment en el mercat afecten greument la 
vida dels depredadors del trips, no es recomana realitzar cap tracta-
ment fitosanitari per a controlar aquesta plaga.

En els tractaments que es realitzen per al control d’altres plagues, 
caldrà tindre en compte el seu efecte sobre els depredadors del 
trips, de manera que se’n mantinga la població en uns nivells de 
control efectius.

MELÓ D’ALGER
Les plantacions de meló d’alger estan protegides sota manta, i són 
en aquest moment molt sensibles a l’atac de pugons, per la qual 
cosa cal vigilar la possible presència d’aquests alçant la manta de 
forma regular, i realitzar un mostreig general de la parcel·la en di-
versos punts per a localitzar els possibles focus de pugons i així 
poder realitzar tractaments al focus o de forma generalitzada.

Tractament no químic

El control que exerceixen els distints depredadors i parasitoides del 
pugó està cada vegada més implantat en les parcel·les de producció 
de meló d’alger. Aprofitant la plantació amb microtúnels, es poden 
realitzar soltes de depredadors com ara Sphaerophoria ruepelli, i 
col·locar nimfes a punt d’emergir en el cas de control preventiu, o 
ous a punt d’emergir en el cas de control de focus de pugó ja esta-
blits. L’avantatge d’aquest depredador és que suporta perfectament 
les altes temperatures de les èpoques de cultiu del meló d’alger.
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Tractament químic

Les matèries actives autoritzades contra el pugó en meló d’alger 
s’indiquen en la taula següent. Cal prestar especial atenció a aquest 
efecte sobre la fauna útil (incloent-hi les abelles utilitzades com a 
pol·linitzadores) i cal evitar repetir dos tractaments seguits amb la 
mateixa matèria activa.

MATÈRIA ACTIVA DOSI (Hl) TS (dies)
Efecte sobre la 

fauna útil
acetamiprid 20% 25-35 cc 7 Nociu
alfa-cipermetrín (diferents dosis) vegeu l’envàs 2 Molt tòxic
azadiractín 3,2% 125 cc 3 Molt tòxic
cipermetrín (diferents dosis) vegeu l’envàs 3 Molt tòxic
deltametrín 2,5 % (diferents dosis) vegeu l’envàs 3 Molt tòxic
flonicamid 50 % 10 cc 1 Nociu
imidacloprid (diferents dosis) vegeu l’envàs 3 Molt tòxic

Fruiters
FRUITERS DE PINYOL I LLAVOR
Aranya roja (Panonychus ulmi)
Vigilar els focus i, si s’observa fauna auxiliar (fitoseids, antocòrids, etc.), 
es recomana no tractar-los, cal preveure un control biològic. En cas con-
trari, s’aconsella tractar quan es troben més del 50 % de les fulles amb 
formes mòbils d’aranya roja. Si és necessari repetir l’aplicació, s’hauran 
d’utilitzar productes de famílies químiques diferents.
Productes: abamectina (albercoquer, bresquillera, pomera i pere-
ra), azadiractín, sofre, Beauveria bassiana (només pomera), clo-
fentezina (prunera i fruiters de llavor), etoxazol (cirerer, prunera, 
bresquillera i pomera), fenpiroximat (prunera, bresquillera i frui-
ters de llavor), hexitiazox (O+L), milbemectina (O+L+A) (només 
pomera), spirodiclofén, tebufenpirad (albercoquer i cirerer).
(O) Ovicida, (L) Larvicida, (A) Adulticida.

Oïdi (Sphaeroteca pannosa, Podosphaera tridactila)
Si es donen les condicions perquè continuen els atacs del fong, 
s’hauran de mantindre les plantacions protegides.
Productes autoritzats: vegeu els butlletins anteriors

FRUITERS DE LLAVOR 
Barrinador de la fusta (Zeuzera pyrina)
S’ha iniciat l’eixida de larves que es prolongarà durant tot l’estiu, i 
s’observen els primers danys produïts per les erugues acabades d’eixir. 
S’han de protegir les plantacions realitzant tractaments als focus loca-
litzats en el tronc i la base de les branques principals. 
Tractar amb oli parafínic a l’1 % i un piretroide autoritzat.
Vigilar la possible proliferació d’àcars com a conseqüència de l’ús de 
piretrines.

POMERA, PERERA I NOUER
Carpocapsa (Cydia pomonella)
Ens trobem en plena corba de vol d’adults, per la qual cosa és ne-
cessari protegir les plantacions i realitzar un tractament si es cap-
turen més de 2-3 adults/trampa i setmana, i repetir-lo quan passe la 
persistència del producte utilitzat.
Productes: vegeu el butlletí de maig

FRUITERS DE PINYOL
Mosca de la fruita (Ceratitis capitata)

L’inici dels atacs es produeix a mesura que les varietats comencen 
a canviar de color amb la maduració. El trampeig massiu, en cas 

de fortes infestacions, no és suficient per a evitar danys, per tant, 
és convenient vigilar la fruita i realitzar tractaments si s’observen 
presència de picades o captures en les trampes de control. Cal pres-
tar especial atenció en les parcel·les pròximes a camps acabats de 
recol·lectar, així com als arbres aïllats, i es recomana que la fruita 
caiguda a terra s’elimine i es tracte. 

Productes: 1,4-diaminobutà + acetat amònic + trimetilamina (bres-
quillera), azadiractín, Beauveria bassiana (bresquillera), betaciflu-
trín (no en cirerer), deltametrín, deltametrín + tiacloprid (alberco-
quer, bresquillera), fosmet (bresquillera), lambda-cihalotrín, lufenu-
ró (prunera, bresquillera), metil-clorpirifòs (bresquillera), proteïnes 
hidrolitzades, spinosad (prunera, bresquillera).

Moniliosi (Monilia sp.)

Afecta principalment la prunera i l’albercoquer, encara que pot 
aparéixer en bresquillera i nectariner. En presència de ferides i amb 
precipitacions o rosades freqüents es produeix l’atac del fong a la 
fruita. Si es donen aquestes circumstàncies s’ha de tractar preven-
tivament, sempre respectant el termini de seguretat dels productes.

Productes : vegeu els butlletins anteriors

Rovell (Tranzschelia pruni-spinosae)

Cal tindre especial atenció en zones humides, endèmiques o si 
es donen les condicions favorables per al desenvolupament de la 
malaltia (precipitacions i temperatures suaus a l’inici de l’estiu).

Productes: ciproconazol, difenoconazol (prunera), mancozeb, 
piraclotrobina+boscalida (només prunera), ziram.

PRUNERA
Corc de la pruna (Cydia funebrana)

S’està iniciant el vol de la segona generació, encara que les captu-
res encara són baixes. S’avisarà a través de contestador automàtic i 
Internet sobre les dates de tractament d’aquesta segona generació.

La tècnica de la confusió sexual està donant bons resultats per a 
controlar aquesta plaga. En plantacions amb les condicions ade-
quades, es recomana aquesta tècnica.

Productes autoritzats : vegeu el butlletí anterior.

CAQUI
Mosca blanca

El Servei de Sanitat Vegetal està realitzant el seguiment del cicle 
biològic de la mosca blanca en el caqui.

lambda-cihalotrín (diferents dosis) vegeu l’envàs 3 Molt tòxic

lambda-cihalotrín 1,5 % + 
tiametoxam 3 %

100 cc 3 Molt tòxic

maltodextrina 59,8% 20-300 gr 0 Innocu
metomil 25% 100 cc 14 Molt tòxic
oxamil 10 % (reg localitzat) 10 l/Ha 50 Tòxic
pimetrozina (diferents dosis) vegeu l’envàs 3 Inocuo
piretrines 4 % (extr. de piretre) 100-200 cc 3 Nociu
pirimicarb 50 % 100 gr 3 Nociu
spirotetramat 15 % 10-50 cc 3 Nociu
tiacloprid (diferents dosis) vegeu l’envàs 20-30 Molt tòxic

tiametoxam (diferents dosis)
(foliar o reg localitzat)

vegeu l’envàs 3
Tòxic 

(en reg, nociu)

zeta-cipermetrín 10 % 20-40 cc 2 Molt tòxic
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Aquesta plaga, que ha passat l’hivern en les plantacions de cítrics, 
va començar a emigrar a les parcel·les de caquis a principis de pri-
mavera, i va realitzar la posta en el revés de les fulles de caqui. En 
el moment de la redacció d’aquest butlletí, s’ha produït el 50 % de 
l’eclosió dels ous de mosca blanca. Aquest procés d’eclosió és lent i 
l’avís de tractament es donarà quan s’haja aconseguit pràcticament 
la totalitat de les eclosions. L’esmentat moment s’avisarà a través 
de contestador automàtic i Internet i està previst per als primers 
dies de juny.

Olivera
Mosca de l’olivera (Bactrocera oleae Gmlin)
Amb motiu de la campanya contra la mosca de l’olivera, la Conse-
lleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolu-
pament Rural facilitarà als agricultors que ho sol·liciten, proteïna 
hidrolitzada per a la realització de tractaments terrestres trampa.
La proteïna serà repartida als agricultors/entitats que ho sol·liciten, 
sempre que aquests aporten justificació de la compra de l’insecticida 
autoritzat per a la realització d’aquests tractaments. Per a això, 
s’haurà d’aportar factura de compra del producte fitosanitari. Els 
productes autoritzats per a aquest tractament trampa són els se-
güents: alfa-cipermetrín, deltametrín, dimetoat, imidacloprid, 
lambda-cihalotrín, lambda-cihalotrín+tiametoxam.

Així mateix, es facilitarà fosfat diamònic com a atraient alimentari 
per l’ús en botelles de plàstic tipus Olipe. És important que aquestes 
trampes estiguen col·locades en la primera quinzena de juny perquè 
comencen a capturar a l’inici del primer vol, així s’aconseguirà re-
baixar la població de mosca quan el fruit comence a estar receptiu 
a la picada (enduriment del pinyol).
Les sol·licituds en els dos casos hauran de fer-se per a un mínim de 
5 ha, per a la qual cosa podran agrupar-se els olivicultors necessa-
ris. El telèfon de contacte és el 659490341.
Per a més informació: http://www.agroambient.gva.es/web/agricul-
tura/plagas-campanas-oficiales

Productes: azadiractín, spirotetramat (autorització excepcional).

AMETLER
Tigre o xinxa (Monostira unicostata)
En parcel·les en què en anys anteriors va haver-hi fort atac es reco-
mana realitzar un tractament amb alguna formulació autoritzada en 
ametler de tau-fluvalinat o deltametrín, així com en parcel·les en què 
s’observe més del 10 % de brots ocupats amb formes vives.

Vinya
Cuc del raïm (Lobesia botrana)
Primera generació:
El vol de la primera generació del cuc del raïm s’ha produït amb 
prou normalitat en totes les zones vitícoles de la Comunitat. Aquest 
vol ha sigut generalment un poc inferior respecte a altres anys, 
exceptuant algun punt de la província d’Alacant, com el Pinós, 
o la zona d’Utiel-Requena, on s’han obtingut captures d’adults 
prou elevades, encara que això no s’haja traduït en un grau d’atac 
d’importància. Per aquest motiu no es va recomanar realitzar cap 
tractament insecticida contra la plaga en aquesta generació.
Segona generació:
El vol de la segona generació no ha començat encara en el moment de 
la redacció d’aquest butlletí. No obstant això, és molt previsible que en 
els pròxims dies comence en les zones més primerenques (Vinalopó a 
Alacant i zona centre i Vall d’Albaida a la província de València).
Les dates definitives de tractament per a la segona generació es dona-
ran a través d’Internet i contestador automàtic, no obstant això, tingueu 
previst, a manera d’orientació, que en les zones primerenques aquests 
tractaments poden començar a partir de la tercera desena del mes de 
juny.

Mildiu (Plasmopara vitícola)
En el moment de la redacció d’aquest butlletí no tenim constància que 
s’hagen produït danys importants causats per aquest fong, si bé s’ha arri-
bat a observar algunes taques aïllades en casos molt puntuals de vinyes 
que no estaven protegides, o bé la seua estratègia de protecció no va ser 
la correcta. No obstant això, recomanem no abaixar la guàrdia i estar 
atent a futures contaminacions que poden produir-se després dels fre-
qüents episodis tempestuosos que s’estan produint aquesta primavera. 
Convé tindre molt en compte que hem tingut un hivern prou humit, per 
la qual cosa les oòspores del fong estan molt madures i el seu potencial 
de contaminació és prou elevat.
Vegeu les matèries actives en el butlletí núm. 10
Oídio
Les vinyes de totes les zones vitícoles es troben en una fase de 
màxima sensibilitat a l’atac d’aquest fong, per la qual cosa reco-
manem mantindre la protecció de la vinya. Aquesta protecció haurà 
de ser eminentment preventiva, ja que una vegada es produïsquen 
manifestacions externes de la malaltia, el control d’aquesta es torna 
summament complicat.
Vegeu les matèries actives en el butlletí núm. 10

Cultiu Plaga Producte fitosanitari Data d’inici Data final

mandariner Alternaria alternata piraclostrobin 25% [EC] p/v 15/05/17 15/06/17
01/06/17 31/10/17

palmàcies morrut roig benzoat d’emamectina 4 % p/p [ME] 01/05/17 28/08/17

cirerer Drosophyla suzukii ciantraniliprol 10% [SE] p/v 20/04/17 15/08/17
spinosad 48% [SC] p/v 20/04/17 15/08/17

caqui Cotonet metil-clorpirifòs 22,4% [EC] p/v 15/05/17 31/08/17
spirotetramat 10% [EC] p/v 15/05/17 12/09/17

mosca blanca spirotetramat 10% [EC] p/v 15/05/17 12/09/17

magraner cotonet metil-clorpirifòs 22,4% [EC] p/v 15/05/17 15/08/17
spirotetramat 10% [SC] p/v 15/05/17 15/08/17

olivera mosca de l’olivera
deltametrín 0,015 mg/u., lambda-cihalotrín 7,5 mg/u. i proteïnes hidrolitzades 5 % 
p/p, 5,4 % p/v [SL] (trampa + insecticida + atraient)

15/05/17 15/09/17

Arròs herbicida propanil 48% [SC] P/V 30/05/17 31/07/17

Autoritzacions excepcionals


